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Parsonrussellinterrierit ry:n ansiomerkit ja kunniaviiri
1§ Parsonrussellinterrierit ry osoittaa tunnustuksensa parsonrussellinterrieri -rodun
ja järjestön päämäärien hyväksi ansiokkaasti työskennelleelle antamalla järjestön ansiomerkin tai
kunniaviirin.
Järjestön ansiomerkkejä voidaan antaa Parsonrussellinterrierit ry:n henkilöjäsenelle sekä erityisestä
syystä myös muulle hyvin ansiokkaasti rodun hyväksi työskennelleelle henkilölle, joka on
Kennelliiton hyväksymän kenneljärjestön jäsen.
Järjestön kunniaviiri voidaan antaa henkilölle tai yhteisölle.
2§ Ansiomerkin ja kunniaviirin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.
3§ Ansiomerkit ja kunniaviirit jaetaan vuosittain vuosikokouksen yhteydessä tai muussa
arvovaltaisessa tilaisuudessa.
4§ Kunniaviiri:
Yhdistyksen hallitus päättää kunniaviirien myöntämisestä yksityiselle henkilölle tai yhdistykselle
Parsonrussellinterrierit ry:n tai rodun eteen tehdystä työstä. Saaja voi olla yhdistyksen
ulkopuolinenkin taho.
5§ Ansiomerkit
Yhdistyksen hallitus päättää kunniaviirien myöntämisestä yksityiselle henkilölle.
Ansiomerkki-hakemus toimitetaan hallitukselle 31.12. mennessä. Hakemuksessa on oltava
ansiomerkin hakijan nimi, syntymäaika, osoite sekä ansiot perusteluineen.
Kunkin ansiomerkin voi saada vain kerran.
Hakija maksaa ansiomerkin.
6§ Kultanen ansiomerkki:
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 15 vuoden ajan on ollut
Parsonrussellinterrierit ry:n jäsen, ja joka on merkittävällä tavalla edistänyt rodun ja yhdistyksen
toimintaa toimiessaan Kennelliiton, rotujärjestön johtoelimissä tai muissa merkittävissä
luottamustehtävissä, tai joka on tehnyt erityisen ansiokasta työtä rodun jalostuksen hyväksi.
Erityisen ansioituneeseen kasvatustyöhön otetaan huomioon kasvattajan pentueiden saamat ansiot
näyttelyistä ja rodunomaisista koetuloksista sekä ansiot muussa harrastustoiminnassa. Lisäksi
otetaan huomioon kasvattajan työ rodun terveydentilan, luonteen sekä käyttöominaisuuksien
eteenpäin viemiseksi.
7§ Hopeinen ansiomerkki:
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, joka on vähintään 10 vuotta
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toiminut yhdistyksen johto- tai luottamustehtävissä tai muuten erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai
rodun hyväksi.
Erityisen ansioituneeseen kasvatustyöhön otetaan huomioon kasvattajan pentueiden saamat ansiot
näyttelyistä ja rodunomaisista koetuloksista sekä ansiot muussa harrastustoiminnassa. Lisäksi
otetaan huomioon kasvattajan työ rodun terveydentilan, luonteen sekä käyttöominaisuuksien
eteenpäin viemiseksi.

8§ Pronssinen ansiomerkki:
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, joka on vähintään 5 vuoden ajan
toiminut ansiokkaasti yhdistyksen johto- tai luottamustehtävissä tai järjestämällä yhdistyksen
tapahtumia tai muutoin toiminut erityisen ansiokkaasti rodun hyväksi esimerkiksi edustamalla
yhdistystä sekä rotua menestyksekkäästi kilpailu- ja näyttelytoiminnassa sekä muulla tavoin
tuomalla rotua ja yhdistystä positiivisesti esille.
9§ Henkilöiden ja yhteisöjen nimet, joille on myönnetty kunniaviiri- ja/tai ansiomerkki, julkaistaan
Parsonrussellinterierit ry:n jäsenlehdessä sekä mahdollisesti muissa yhdistyksen julkaisuissa ja
nettisivuilla. Myönnetyistä ansiomerkeistä pidetään kirjaa, josta selviää mm. ansiomerkkien
jakojärjestys myöntämisajankohtineen.

